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 34 Niedziela Zwyk³a

 Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata

(ci¹g dalszy na str. 3)

Otwieramy siê

na Chrystusa

W obecn¹ niedzielê w polskich
parafiach odmawiamy specjal-
na modlitwê, której treœci¹ jest
przyjêcie przez Polaków Chry-
stusa za Króla i Pana. Na zakoñ-
czenie Nadzwyczajnego Roku
Jubileuszowego Mi³osierdzia
oraz 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski pragniemy publicznie wy-
znaæ, i¿ przyjmujemy królowa-
nie Jezusa Chrystusa w naszej
OjczyŸnie, w rodzinach, a nade
wszystko w ka¿dym z nas. Zda-
jemy sobie sprawê, ¿e wiara
chrzeœcijañska, której jesteœmy
wyznawcami to ci¹g³e ¿ycie
Ewangeli¹. Aktualne s¹ s³owa
poety: „Raz wybrawszy, wci¹¿
wybieraæ muszê.”

W ka¿dym ludzkim zwi¹zku
jest potrzeba ci¹g³ego wyboru.
Tak jest w ma³¿eñstwie, w rodzi-

cej ludzi. Pierwsze nabo¿eñstwo
zgromadzi³o blisko 2 tys. wier-
nych, g³ównie z £opusznej i No-
wego Targu. Dla górali Msze œw.
pod Turbaczem by³y, zw³aszcza
w czasach komunistycznych,
umocnieniem wiary. St¹d ks. Ti-
schner nazwa³ te spotkania „po-
szerzaniem serc”.

Dziêki Ks. Infu³atowi i my mo-

gliœmy do³¹czyæ siê do tej odpu-

stowej Eucharystii i wraz z gó-

ralami uczciæ Królow¹ Gorców.

Czy w przysz³ym roku znajdzie-

my siê u Jej stóp?

     Tadeusz WoŸniak

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota  26 listopada
6.00 Œp. Adam Œwiderga³
6.45 Œp. Maria i Jan Szyd³owscy
7.30 Œp. Marian Bukowski
 8.00 Œp. Teresa El¿bieciak
12.00 Œp. Tomasz £obodziñski
18.00 Œp. Katarzyna i Barbara Dim

Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. ma³¿eñstwa
dla Beaty i Mariusza oraz w 50 r.
urodzin Mariusza

Niedziela 27 listopada
6.00 Œp. Emil i Zofia Polak
 7.30 Œp. Maria Krupnik

Œp. Zofia Walas
 9.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 9 r.œm., m¹¿ Piotr
Roków: Œp. Kazimierz Górowski
10.30 Œp. Janina i W³adys³aw Kurowscy
12.00 Œp. Mieczys³aw i syn Andrzej, Ignacy
13.30 Œp. Andrzej Czarny
18.00 Œp. Agata Lasek

1. Dziœ,
w Uroczy-
stoœæ Chry-
stusa Króla,
dope³nia siê
akt przyjêcia
Chrystusa za
Króla i Pana.

2. Jutro
o godz. 16.30

spotkanie Akcji Katolickiej, a we
wtorek o godz. 16.00 Honorowej
Stra¿y Serca Bo¿ego.

3. W œrodê 23 listopada pielgrzy-
mujemy do Zagórnika, aby zapo-
znaæ siê z ¿yciem b³. ks. W³ady-
s³awa Bukowiñskiego. Wyjazd
o godz. 9.30. Koszt 10 z³. Chêt-
nych serdecznie zapraszamy.

4. Przysz³a niedziela rozpoczy-
na nowy rok liturgiczny – Adwent.

Jest to czas radosnego przygo-
towania na Œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. Postaramy siê czas ten
wykorzystaæ na pog³êbienie
wiêzi z Bogiem i cz³owiekiem
przez lepsz¹ modlitwê, oraz
czytanie Pisma Œwiêtego. Jest to
czas do realizowania wiêksze-
go mi³osierdzia. Niech po-
wstrzymanie siê od picia napo-
jów alkoholowych, a tak¿e pa-
lenia papierosów, bêdzie po-
moc¹ zaoszczêdzenia pieniêdzy
na cele charytatywne. W okre-
sie nadchodz¹cego Adwentu
msze œw. roratnie odprawiamy
w dni powszednie o godz. 6.00
oraz dla dzieci o godz. 18.00.

5. W przysz³¹ niedzielê 27 li-
stopada 4. rocznica œmierci
ks. infu³ata Kazimierza Sudera.

(ci¹g dalszy na str. 8)

dêta OSP z Mszany Górnej (i pta-
ki ucich³y, ws³uchuj¹c siê w gó-
ralskie nutki). Wszyscy byli
ubrani w stroje góralskie. W pro-
cesji z darami najm³odsi górale
przynieœli m.in. swojsk¹ kie³ba-
sê, oscypka, miód, owoce.
W modlitwie wiernych górale
wspominali zmar³ych kapelanów
Zwi¹zku Podhalan – ks. prof. Jó-
zefa Tischnera, ks. Tadeusza Ju-
chasa, wspomnieli tak¿e ks. Ka-
zimierza Krakowczyka, wielolet-
niego duszpasterza Kaplicy Pa-
pieskiej pod Turbaczem.

Wszystkim za obecnoœæ i przy-
gotowanie uroczystoœci dziêko-
wali sercanin: ks. Kazimierz Da-
dej oraz Pan Wojciech Groñ, pre-
zes nowotarskiego oddzia³u
Zwi¹zku Podhalan, organizatora
tych spotkañ. „Dziêkujê, ¿eœcie
tu som co roku” – mówi³ po gó-
ralsku. Przekaza³ dobre wiado-
moœci, ¿e uda³o siê odnowiæ Ka-
plicê Papiesk¹. Obiekt zyska³

fundamenty i now¹ pod³ogê,
nowe strzechy i okna. Czyszczo-
ne jest wnêtrze. Kolejne prace
przed nami, mo¿e nowe nag³o-
œnienie, dzwonnica. Jednocze-
œnie dziêkujê wam za modlitwê
i ofiarê na rzecz tego miejsca. Nie
sposób te¿ nie podziêkowaæ
prawdziwemu gaŸdzie tego miej-
sca ks. Kazimierzowi za jego upór
i otwartoœæ wobec nas” – podkre-
œla³ prezes nowotarskiego od-
dzia³u Zwi¹zku Podhalan.

O porz¹dek i bezpieczeñstwo
na szlakach dochodz¹cych pod
Turbacz zadbali tradycyjnie go-
prowcy i stra¿acy z OSP z Nowe-
go Targu – Kowañca i innych
miejscowoœci, a tak¿e policjanci,
którzy na szczyt wyjechali qu-
adem, motocyklami crossowymi.

Ka¿dego lata na Mszê œw. od-
prawian¹ w drug¹ niedzielê
sierpnia przez ks. prof. Józefa
Tischnera przybywa³o coraz wiê-

Oczekujê

Wci¹¿ marzê, a¿eby wadowicka
Solidarnoœæ by³a ¿ywym zwi¹z-
kiem, który staje w obronie uci-
œnionych i tych, co g³osu nie maj¹.
Oby by³a tam, gdzie s¹ potrzebu-
j¹cy ludzie. Nie lêka³a siê inaczej
myœl¹cych, czy te¿ odmiennie
mówi¹cych. Wci¹¿ œniê, ¿e
w Œwiêto Niepodleg³oœci Polski

11 listopada sztandar Solidar-
noœci bêdzie niesiony na czele
innych sztandarów, które po
mszy œw. odprawianej w koœcie-
le œw. Piotra o godz. 10.00, skie-
ruje siê pod pomnik 12. Pu³ku
Piechoty przy ul. Lwowskiej.
Tam, razem z innymi sztandara-
mi, oddadz¹ ho³d naszym Roda-
kom, którzy oddali ¿ycie za
nasz¹ Ojczyznê. ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 21 listopada

 6.00 Œp. Zofia Walas

Œp. Marian Korpa³a

6.45 Œp. Bronis³awa ¯arów

7.30 Œp. Adam Œwiderga³

 8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk

12.00 Za dzieci nienarodzone za dusze

w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 Œp. Anna Jarczak

Wtorek 22 listopada

 6.00 Œp. Adam Œwiderga³

 6.45 Œp. Józef i Augustyna Bonemberg
oraz zmarli z rodziny

7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Kresina
z podziêkowaniem za wszystkie ³aski

 8.00 Œp. Bronis³awa ¯arów

12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk

18.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk

Œp. Zofia Walas

Œroda  23 listopada

 6.00 O b³. Bo¿e dla Mary Leahy z rodzin¹

 6.45 Œp. Antoni Caputa

 7.30 Œp. Stanis³aw Musia³ - 11 r.œm.

 8.00 Œp. Adam Œwiderga³

12.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o zdrowie
i b³. Bo¿e dla Marii w 75 r. ur.

18.00 W intencjach nowenny

Za ¿ywych:

- O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej

i potrzebne ³aski w chorobie dla Teresy

- O cudowne uzdrowienie z guza mózgu
dla Marzeny za wstawiennictwem Matki
Bo¿ej Nieustajacej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II i o dobrych lekarzy

- W int. ks. Janusza o b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej od lektorów i ministrantów

Za zmar³ych:

Œp. Józefa Karelus

Œp. Dominika Kurek

Œp. Ma³gorzata Rauch

Œp. Micha³ Œwitalski - 7 r.œm.

Œp. Irena Œwitalska - 7 r.œm.

Œp. Marian Korpa³a

Œp. Anna Leñ

Œp. Ryszard Urbaniec

Œp. Miros³aw Nowak

Œp. Genowefa Kanik

Œp. Dorota Kwiatkowska

Œp. Marek Warcha³

Œp. Ludwika Wiêcek

Œp. Jan Dyrcz

Œp. Zbigniew Filek

Œp. Tadeusz Dorociñski

Œp. Albina Baran - 10 r.œm.

Œp. Jan Kak

Œp. Stanis³aw Gajowy

Œp. Agata Lasek

Czwartek 24 listopada

 6.00 O b³. Bo¿e dla Mary Sugrue z rodzin¹

6.45 Œp. Anna Jarczak

7.30 Œp. Zofia Walas

 8.00 Œp. Marian Bukowski

12.00 Œp. Adam Œwiderga³

18.00 Œp. Tomasz £obodziñski

Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

Pi¹tek 25 listopada

 6.00 O b³. Bo¿e dla Heleny z okazji 83 r. urodzin

Œp. Wies³aw Dudoñ

6.45 Œp. Zofia Walas

7.30 Œp. Anna Jarczak

 8.00 Œp. Rozalia i Stefan Madoñ

12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor

18.00 Œp. Stanislaw Józefowski

Œp. W³adys³aw Witek, syn Krzysztof - 5 r.œm.

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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(ci¹g dalszy na str. 4)

nie, a tak¿e w przyjaŸni. Tym
bardziej zwi¹zek zawarty
z Chrystusem przez Sakrament
Chrztu musi byæ œwiadomie po-
g³êbiany i uaktualniany w dal-
szym rozwoju cz³owieka. ¯ywa
wiara jest codziennym nasyca-
niem ¿ycia Ewangeli¹.

Wiara, któr¹ w historii ¿yli Po-
lacy da³a im moc, ¿e nawet w naj-
trudniejszych dziejach nie tracili
ducha. Wci¹¿ mieli œwiadomoœæ
to¿samoœci religijnej i narodo-
wej. Wiara dawa³a si³y do zma-
gania siê o niepodleg³oœæ naszej
Ojczyzny. Niejednokrotnie czy-
tam i piszê, jak niektórzy publi-
cyœci wyg³aszaj¹ tezê, ¿e w na-
szych czasach nale¿y wyzwoliæ
siê z przestarza³ej filozofii, ¿e
Polak to katolik. Wykazuj¹, ¿e
dobrym Polakiem mo¿e byæ tak-
¿e i niewierz¹cy, jak równie¿ ob-
cokrajowiec. To prawda, ¿e
mog¹ byæ. Niepodwa¿alnym fak-
tem historycznym jest œwiado-
moœæ, ¿e w naszej przesz³oœci
wiara dodawa³a nam skrzyde³ do
wysokich lotów. Dziêki niej nie
byliœmy  tylko zalêknionymi ku-
rami, wydziobuj¹cymi z ziemi
ziarna potrzebne do bytowania,
ale stawaliœmy siê or³ami wyso-
ko lataj¹cymi.

Bêd¹c w ostatnich tygodniach
paŸdziernika w USA mia³em spo-
sobnoœæ spotkañ z bardzo bo-
gat¹ histori¹ naszej Polonii.
Z zapartym tchem s³ucha³em
o biednych emigrantach, którzy
z biednej Ojczyzny za chlebem
przyp³ynêli za wielk¹ wodê. To
by³a bardzo trudna ziemia obie-
cana. Czêsto nie znali jêzyka, nie
mieli fachowego przygotowania
do trudnego ¿ycia – a jednak tam
siê odnajdywali. To lepsze, do-
statniejsze ¿ycie niejednokrot-
nie wyr¹bywali jako górnicy
w kopalniach, albo rolnicy kar-
czuj¹cy lasy. W wielkim znoju
i trudzie. Mieli œwiadomoœæ, ¿e
musz¹ ¿yæ we wspólnocie. Nie
mog¹ pozostaæ sami. „�le jest
cz³owiekowi samemu” – to zda-
nie z Ksiêgi Rodzaju by³o dla
nich drogowskazem ¿yciowym.
Naj³atwiej wspólnoty tworzyli
Polacy poprzez budowanie ko-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

œcio³ów i szkó³. Z podziwem
ogl¹da³em œwi¹tynie wybudowa-
ne przez polskich emigrantów
w Chicago. Koœció³ œw. Trójcy,
œw. Jacka, Piêciu Braci Mêczen-
ników, œw. Stanis³awa, œw. Jana
Kantego. Ile¿ tych polskich ko-
œcio³ów jest w piêciomiliono-
wym mieœcie. Moi rozmówcy
wyjaœniali, ¿e jest ich prawie pó³
setki. Patrz¹c na wielkie sakral-
ne budowle duma³em o ofiar-
nych polskich emigrantach. My-
œla³em, jak bardzo dzielili siê

swym ciê¿ko zarobionym dola-
rem. Te wspania³e polskie ko-
œcio³y oraz budowane przez nich
polonijne szko³y stawa³y siê
miejscem, które umacnia³o na-
szych rodaków do wiernoœci Oj-
czyŸnie i Koœcio³owi. Doœwiad-
czy³em na amerykañskiej ziemi,
poprzez dotkniêcie historii na-
szych emigrantów, jak¹ si³ê
¿yciow¹ daje przyjêcie Chrystu-
sa na Króla i Pana. Oby ten reli-
gijny akt, który dziœ w naszej
OjczyŸnie realizujemy, dzia³a³
podobnie w naszej œwiadomoœci

U królowej Gorców
W niedzielê, 14 sierpnia grupa

zapalonych turystów i pielgrzy-
mów naszej parafii, mimo nie
najlepszych prognoz pogodo-
wych, tradycyjnie wybra³a siê na
Œwiêto Królowej Gorców na Po-
lanê Rusnakow¹ pod Turbaczem.
Tym razem, zabrak³o w niej
Ks. Infu³ata Jakuba Gila, inicja-
tora tych pielgrzymkowych wy-
praw. Przeszkodzi³y obowi¹zki.
Trasa jest doœæ wymagaj¹c¹, ale
do pokonania, o czym œwiadczy
fakt, ¿e pokonuj¹ j¹ równie¿ oso-
by „powa¿ne wiekiem”. Ten od-
pust i liczba kilku tysiêcy
uczestników stanowi jeden

z  fenomenów polskiej pobo¿-
noœci. Ze wszystkich stron,
w kierunku szczytu, wieloma
szlakami, wêdruj¹ starsi i m³o-
dzi, dzieci i m³odzie¿, kobiety
i mê¿czyŸni. Im bli¿ej polany
tym gêœciej. Wszyscy radoœni,
uœmiechniêci. Mo¿na zapytaæ,
dlaczego tak jest?

Nie trzeba wiele filozofowaæ,
wystarczy jedna odpowiedŸ, bo
kochaj¹ sw¹ Matkê, Matkê swoj¹
i Jezusa, nasz¹ Poœredniczkê
i Orêdowniczkê. Id¹, aby J¹ spo-
tkaæ bli¿ej nieba i dla Niej goto-
wi s¹ na wyrzeczenia. A sprawc¹
chcenia i dzia³ania jest Duch Œw.,

który w³aœnie tak w nas dzia³a.
Wzbudza pragnienie, dobre pra-
gnienie, równie¿ tej pielgrzymki.

Na polanê dotarliœmy grubo
przed czasem, jedni godzinê inni
nawet dwie. W oczekiwaniu na
Mszê Œw. wielu uczestników,
równie¿ mê¿czyŸni, odmawia³o
Ró¿aniec. Wzruszaj¹cy, kolejny
fenomen naszej pobo¿noœci.
O godzinie 11.00 polana zape³-
ni³a siê dok³adnie, kto przyszed³
póŸniej pozosta³ poza jej czê-
œci¹, z której widaæ Kaplicê o³-
tarzow¹. Procesjê wejœcia two-
rzyli górale w strojach regional-
nych, poczty sztandarowe od-
dzia³ów Zwi¹zku Podhalan, mi-
nistranci, dziewczynki i dziew-
czêta równie¿ „po góralsku”
i celebransi, a wœród nich ten
g³ówny Ks. W³adys³aw Z¹zel
Kapelan Zwi¹zku Podhalan,
odziany w haftowany góralski
ornat (a jak¿e mog³oby byæ ina-
czej!) i Ks. Jan Gacek – równie¿
Kapelan, z m³odego pokolenia
oraz Ks. Kazimierz Dadej obec-
ny opiekun Kaplicy Papieskiej,
znajduj¹cej siê na koñcu pola-
ny, przy ¿ó³tym szlaku prowa-
dz¹cym na Turbacz.

Zieleñ œwierków, b³êkitne nie-
bo i ostre, przed deszczowe
s³oñce, nadawa³y temu korowo-
dowi jeszcze wiêcej piêkna.

Wszak to procesja do o³tarza, na
którym sprawowana bêdzie Naj-
œwiêtsza Ofiara. Bóg siê uni¿a
i przychodzi do swego stworze-
nia, aby je wywy¿szyæ. W górach
ta Wielka Tajemnica staje siê jak-
by bli¿sza sercu.

Zebranych powita³ Ks. W³a-
dys³aw Z¹zel s³owami: „Ciszê
siê ¿eœcie zeszli z kanap i tu
przybyli”, co odbi³o siê grom-
kim œmiechem i jeszcze moc-
niejszymi brawami. By³ to do-
wód, ¿e uczestnicy tej szcze-
gólnej liturgii s³uchali Papie¿a
Franciszka i coœ z jego s³ów
zapamiêta. Kazanie wyg³osi³
ks. Jan Gacek, uczeñ ks. prof.
Józefa Tischnera.

„Europa dzisiaj musi postawiæ
na œwiêtych realistów, jakim by³
m.in. œw. Maksymilian Maria
Kolbe czy œw. Jan Pawe³ II. Ina-
czej nasz kontynent pozostanie
w mroku i nie odpowie w ¿aden
sposób na Bo¿¹ mi³oœæ” –
mówi³ ks. Gacek.

Podczas tej niezwyk³ej, gor-
czañskiej liturgii w górskim le-
sie, który otacza polanê pod Tur-
baczem, rozchodzi³ siê œpiew
góralskich gaŸdzin z zespo³u
„Mali Œwarni”. Przygrywa³a tak-
¿e kapela góralska, muzykanci z
Tenczyna oraz liczna orkiestra


